
  

 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu online pt.:

Wykorzystanie oraz zwrot pożyczki z PFR i dofinansowań do

wynagrodzeń z FGŚP/PUP w perspektywie prawno-podatkowej. Czyli

jak bezpiecznie wykorzystać i rozliczyć przyznane dofinansowanie?

Czy przedsiębiorcy, którzy sięgną po subwencje uruchomione w ramach tarczy finansowej i tarczy antykryzysowej

muszą odprowadzić podatek od otrzymanych środków? Jakie są zasady w zakresie zwrotu udzielonych dofinansowań?

Na co można przeznaczyć przyznane środki? Czy można zwolnić pracownika i nie stracić subwencji?

Te pytania pojawiają się coraz częściej w następstwie pozyskania środków z PFR lub w ramach tarczy antykryzysowej

na dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych z FGŚP lub PUP. I odpowiedzi wcale nie są takie oczywiste –

kluczem do prawidłowego rozliczenia subwencji jest przestrzeganie zasad programów pomocowych oraz przepisów

podatkowych.

W trakcie szkolenia poświęconego kwestii rozliczeń otrzymanych subwencji uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną

wiedzę jakie konsekwencje dla firmy rodzi korzyść majątkowa w postaci udzielonego dofinansowania. Przedmiotem

szkolenia będzie także omówienie zasad zwrotu subwencji, zarówno z PFR jak i tarczy antykryzysowej. Szkolenie jest

przekrojowe – na problem zwrotu subwencji (przyczyn i skutków) trzeba spojrzeć szerzej – zarówno z perspektywy

prawa pracy (czy można zwolnić pracownika?) jak i podatkowo-księgowej (skutki podatkowe otrzymania, zwrotu i

wydatkowania subwencji).

Harmonogram:

08:30 - logowanie uczestników

09:00 - I część szkolenia

10.30 - przerwa (10 minut)

10.40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Tarcza Antykryzysowa:

1. Na co można przeznaczyć środki z Tarczy antykryzysowej? Czy przyznane środki stanowią przychody

podatkowe?

2. Zasady zwrotu środków – przesłanki ustawowe.

3. Kto będzie to weryfikował i w jakim trybie?

4. Zwalnianie pracowników – czy to możliwe w okresie dofinansowania?

5. Modyfikacje porozumień z załogą – szanse i zagrożenia.

II. Tarcza Finansowa (PFR):



1. Czy przyznane dofinansowanie stanowi przychód podatkowy?

2. Koszty sfinansowane z udzielonej w ramach Tarczy Finansowej pożyczki.

3. Zasady zwrotu i umarzania przyznanej pożyczki:

a. Uwaga! Możliwy zwrot środków w terminie 14 dni.

4. Jaki są skutki nieprawidłowego wydatkowania subwencji?

5. Skutki podatkowe umorzenia pożyczki.

6. Omówienie stanowisk fiskusa i PFR.

7. Jak złożyć odwołanie gdy otrzymamy za mało środków?

8. Co zrobić gdy PFR odmówi udzielenia pożyczki?

  

Forma szkolenia: Szkolenie online

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby netto:

 490,00 zł

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby brutto:

602,70 zł
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